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Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thí điểm quản lí và phê duyệt giáo án
trên trang mạng năm học 2020-2021

Kính gửi: Trường THPT Phan Bội Châu
Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Thông tư số
32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có
nhiều cấp học; Công văn số 1626/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Tờ trình số 156/TTr-PBC ngày 30/9/2020 của
Trường THPT Phan Bội Châu về việc xây dựng quy trình thực hiện thí điểm ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lí và phê duyệt giáo án (bài soạn) trực tuyến trên trang
mạng. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo
dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác quản lý giáo
dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với nội dung Tờ trình số 156/TTr-PBC ngày 30/9/2020 của Trường
THPT Phan Bội Châu thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và phê duyệt
giáo án trên trang mạng.
2. Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng Quy trình quản lí và phê duyệt giáo án
trên trang mạng đảm bảo các yêu cầu sau: Quyền quản trị, quyền chỉnh sửa tài liệu; thời
gian Upload tài liệu trước giờ thực hiện dạy học trên lớp, lưu thời gian chỉnh sửa
(Upload tài liệu); quản lí chặt chẽ các bước, tính bảo mật, tính công bằng khách quan,
trung thực…... Giáo viên lên lớp phải có thiết bị để xem giáo án (không sử dụng điện
thoại di động). File giáo án của từng giáo viên phải được lưu trữ thành tệp, thứ tự theo
tiết học, tuần học… Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy trình tiếp tục điều chỉnh, bổ
sung nội dung Quy trình cho phù hợp và đánh giá rút kinh nghiệm.
Yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức thực hiện; chịu trách
nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở
GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học)./.
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